Italian kielen kurssi Ferrarassa
7.1–16.1.2022

Opettajana ja oppaana Leena Taavitsainen Petäjä

Emilia – Romagnan alueella sijaitseva Ferrara oli yksi renessanssiajan hovikulttuurin keskuksia.
D’Este-suvun hallitessa kaupunkiin rakennettiin uhkeita palatseja, kirkkoihn ja yksityisasuntoihin
tilattiin taiteilijoilta freskoja ja muotokuvia. Herttua Alfonso d’Esten palveluksessa ollessaan
Ludovico Ariosto kirjoitti 1500-luvun alussa ritarieepoksensa Orlando Furioso (”Raivoisa Roland”).
Alfonson puoliso Lucrezia Borgia innoitti runoilijoita ja taiteilijoita kerääntymään Ferraran hoviin.
Puoli vuosisataa myöhemmin julkaistu Torquato Tasson Vapautettu Jerusalem oli myös syntynyt
Ferraran herttuallisen hovin suojeluksessa. Estet kilpailivat kulttuurin tukemisessa toisen
renessanssin keskuksen, Gonzaga-suvun hallitseman Mantovan kanssa.
Emilia-Romagna tunnetaan herkuttelun maakuntana, jossa on mm kehitetty erilaisia täytetyn
pastan lajeja ja muotoja kuten tortellini , cappelletti , agnolotti . Jokainen kaupunki on ylpeä omasta
versiostaan, jota pitää muita parempana! Herkullisten ruokalajien seuralainen on erinomainen
viini: alueella viljellään Albana di Romagna-rypälettä (nykyisin Romagna Albana), josta puristettu
juoma sai Italian ensimmäisenä valkoviininä DOCG –merkinnän.
Kuvataiteissa Ferrara oli jälleen avainasemassa 1900-luvun ns metafyysisen taidesuunnan
kehittymisessä, kun Giorgio de Chirico siellä ollessaan loi perustan koko Italian taidetta
uudistavalle liikkeelle.
Myöhäisen keisariajan ja bysantin rakennustaiteeseen ja mosaiikkeihin tutustutaan Ravennassa,
jossa myös käväisemme Dante Alighierin haudalla. Läheinen Faenza on keramiikan kaupunki,
siitä on saanut nimensä suomenkin sana ”fajanssi”!
Italian sanastoa ja rakenteita täydentävän kielikurssin (yhteensä 30 oppituntia à 45 min) aikana
tutustumme myös ferraralaisten kirjailijoiden Giorgio Bassanin ja Roberto Pazzin teoksiin.
1.

pe 7.1. Helsinki – München – Bologna
Lähtö Helsingistä Lufthansan vuorolla LH2461 klo 12.35 Müncheniin, jonne saavutaan klo
14.15. Lähtö Münchenistä klo 15.45 lennolla LH9484 Bolognaan, saapuminen klo 16.50.
Lentokentältä ajamme bussillamme noin tunnin ajomatkan päässä olevaan Ferraraan ja
majapaikkaamme Astra Hotel, Via Cavour 35–55, 44121 Ferrara, puh. +39 0532 206088,
www.astrahotel.info. Hotelli sijaitsee aivan ydinkeskustassa. Majoittumisen jälkeen lyhyellä
kotiseutukävelyllä näemme Este-suvun linnan ja tuomiokirkon. Yhteinen illallinen nautitaan
hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa.

2. la 8.1. Kielikurssi alkaa, Arioston kotimuseo
Aamiaisen jälkeen aloitamme italianopinnot klo 9.00 ja jatkamme klo 13.00 asti, jolloin on
mahdollisuus omaehtoiseen lounaaseen. Iltapäivällä lähdemme klo 15.30 kävellen lähellä
sijaitsevaan Ludovico Arioston kotimuseoon, jossa tutustumme renessanssin sankarirunoelman
luojan arkipäivään. Yhteinen illallinen hotellin lähellä sijaitsevassa ravintolassa.
3.

su 9.1. Renessanssin taideaarteita ja italian opintoja
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan hiljattain restauroituna avattuun Schifanoian
museoon, jonka kokoelmat tarjoavat monenlaisia näkymiä renessanssin kulttuuriin.

Omaehtoisen lounaan jälkeen opiskelua klo 15.00 – 17.30. Syömme yhteisen illallisen
lähiravintolassa.
4. ma 10.1. Koulupäivä, omaehtoinen lounas, yhteinen illallinen.
5. ti 11.1. Retkipäivä. Mantova
Hyvissä ajoin aamiaisen jälkeen lähdetään ajamaan kohti luoteista. Puolentoista tunnin
ajomatkan jälkeen saavumme Mantovaan, joka kuuluu Lombardian hallintoalueeseen.
Pysähdymme ensin Giulio Romanon suunnittelemaan Gonzagojen kesäpalatsiin (Palazzo Te),
jossa ihailemme jättiläisiä kuvaavia freskoja. Sieltä jatkamme kaupungin keskustaan ja
tutustumme Gonzagan herttuapalatsin ns Hääparin huoneeseen (Camera degli sposi, alun perin
CAMERA PICTA), jonka freskot Andrea Mantegan maalasi 1400-luvun loppupuolella.
Nautimme yhteisen lounaan läheisessä ravintolassa. Palaamme iltapäivällä Ferraraan.
6. ke 12.1. Koulupäivä, omaehtoinen lounas, yhteinen illallinen.
7. to 13.1. Retkipäivä. Ravenna – viinitila – Faenza
Aamiaisen jälkeen suuntaamme Adrianmeren rannikolle Ravennaan. Ajomatkaa on noin 75 km.
Ravennassa tutustumme Sant’Apollinare in Classen basilikaan, Danten hautamausoleumiin, Galla
Placidian mausoleumiin ja San Vitalen kirkkoon. Kahvitauon jälkeen jatkamme matkaa
Bertinoroon, jossa vierailemme Albana di Romagnaa (ja muitakin lajikkeita) viljelevällä
viinitilalla. Tutustumiskierroksen jälkeen nautimme kevyen lounaan viinimaistiaisten kanssa.
Aterian jälkeen ajetaan Faenzaan tutustumaan keramiikan valmistukseen . Palaamme
illansuussa Ferraraan.
8. pe 14.1. Aamupäivä vapaa, omaehtoinen lounas, iltapäivällä koulua, ilta vapaata.
9. la 15.1. Aamupäivällä koulua, omaehtoinen lounas. Klo 18.30 kurssin päättäjäiset ja
läksiäisillallinen.
10. su 16.1. Lähtöpäivä. Ferrara – Bologna – lentokenttä
Lähdemme aamiaisen jälkeen kohti Bolognaa, jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen ja
nautimme kevyen lounaan. Sen jälkeen ajamme lentokentälle, josta Lufthansan vuoro LH9485
Müncheniin lähtee klo 17.30 ja saapuu klo 18.40. Jatkolento Münchenistä lähtee klo 19.35
Helsinkiin, jonne saavutaan klo 23.10.
Tämän matkan toteuttavat CWT Kaleva Travel ja Matka-Rasila Oy yhteistyössä.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on CWT Kaleva Travel.
Matkapaketti toteutetaan kun osanottajia on 10 henkilöä.

HINTA

1998/2 hengen huone/henkilö ja 295 euroa/1 hengen huone/lisämaksu

HINTAAN
SISÄLTYY

Lufthansan reittivuorot Helsinki –München– Bologna – München – Helsinki
majoitus 2 hengen huoneessa ohjelmassa mainitussa hotellissa (1 hengen huoneesta lisämaksu)
buffetaamiainen hotellissa
matkaohjelmassa mainitut 9 ateriaa viineineen
matkaohjelmassa mainitut bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
kielikurssi (30 oppituntia, à 45 min) materiaaleineen
opaspalvelut
lentokenttäverot ja arvonlisävero

